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Proteção contra sobrepressão do Conjunto Conversor de UFCC 
 

1. Introdução 
A UFCC-Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido ou Fluidizado Fluid Catalyst Cracking Unit 
comporta a Seção de Conversão e algumas unidades comportam ainda a Seção de Recuperação de 
Energia. 
 

Tradicionalmente, a energia térmica, contida nos Gases de Combustão da UFCCs, é recuperada em 
forma de geração de vapor d’água, nas Caldeiras de CO ou em Caldeiras Recuperadoras de Calor 
Waste Heat Boiler.  
Porém, esses gases também contêm um potencial de energia, associada à pressão e à vazão mássica 
do grande volume desses gases, que pode ser aproveitada em Turboexpansores.  
 
2. Referências 

 API Std 521 - Pressure-relieving and Depressuring Systems 
 API RP 520 - Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving Devices in Refineries 

Part II—Installation 
 ASME Sec VIII Div 1 Appendix M - Installation and Operation  
 

3. Esquemas de UFCCs 
Há dois tipos principais de esquemas de processo de UFCC 

 Somente com Seção de Conversão; 
 Com Seção de Conversão e Seção de Recuperação de Energia. 

Nota: 
Os esquemas de UFCCs, das refinarias da Petrobras, são os de projeto das projetistas americanas Honeywell 
UOP (no passado conhecida como UOP LLC ou Universal Oil Products) e KBR-Kellogg Brown Root. 

 
3.1. Esquema da Seção de Conversão  

Este é o esquema mais tradicional, em que os gases de combustão, provenientes da queima do coque 
impregnado no catalisador, no Regenerador, é dirigido para uma Caldeira de CO, para gerar vapor 
d’água pressurizado.   
Os principais equipamentos que constam da Seção de Conversão, também chamada de Conjunto 
Conversor, ou simplesmente Conversor, da UFCC são os seguintes: 

a. Riser; 
b. Regenerador; 
c. Vaso Separador; 
d. Ciclones do Regenerador; 
e. Ciclones do Vaso Separador;  
f. Retificador ou Stripper; 
g. Resfriador de Catalisador ou Cat Cooler; 
h. Soprador de ar ou Air blower; 
i. Câmara de orifícios; 
j. Dutos e stand pipes; 
k. Válvulas de controle especial.  

 

 A função de cada um é como a seguir: 
a. Riser: onde é injetada a carga pré-aquecida de gasóleo ou resíduo, proveniente das Unidades 

de Destilação, e o catalisador fluidizado, e acontecem as reações de craqueamento da carga, gerando 
o gás craqueado, que ao ser destilado na Torre Fracionadora  produz gasolina, GLP, óleo diesel e etc.  

b. Regenerador: o coque que se agrega à superfície do catalisador, durante o  processo de 
craqueamento da carga, desativando-o, é queimado com ar no Regenerador, restabelecendo a 
atividade do catalisador. 

c. Vaso Separador: os gases craqueados e o catalisador arrastado são separados, passando os 
gases para a Torre Fracionadora, onde são produzidos combustíveis, gasolina, óleo diesel e GLP-
Gás Liquefeito de Petróleo; e ainda propenos e butenos que são usados para a produção de produtos 
petroquímicos, enquanto o catalisador impregnado com coque vai para ser regenerado no 
Regenerador. 
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d. Ciclones do Regenerador: promovem a separação entre os pós de catalisador regenerado e 
os gases provenientes da combustão do coque. O catalisador volta para o Riser e os gases efluentes 
(ricos em CO) vão para uma Caldeira de CO, para serem reaproveitados, gerando energia. 

e. Ciclones do Vaso Separador: promovem a separação entre o gás de processo craqueado e o 
pó de catalisador. O fluxo dos gases craqueados é dirigido para a Torre Fracionadora. 

f. Retificador ou Stripper: é a seção inferior do Vaso Separador, com uma série de chicanas 
internas, para auxiliar no desprendimento dos gases residuais arrastados no catalisador coqueado, 
que sai dos ciclones do Vaso Separador e vai para o Regenerador. 

g. Resfriadores de Catalisador ou Cat Coolers: nos Regeneradores de queima total, a 
temperatura normal de operação é de 730ºC a 760ºC, assim há o risco de superaquecimento e 
desativação do catalisador regenerado. Nesta situação, são instalados os Resfriadores de 
Catalisador Cat Coolers, que são permutadores de calor verticais, de tubos tipo baioneta, em que a 
água pressurizada entra, resfriando o catalisador fluidizado, que ao sair pelo fundo do Regenerador 
circula pelo casco do cat cooler. Após resfriado, o catalisador volta ao Regenerador, mantendo uma 
temperatura segura ao processo. No cat cooler, a água vaporiza, produzindo vapor de alta pressão, 
que é consumido na própria UFCC. 

h. Câmara de orifícios: é um torre ou coluna, com vários pratos perfurados, de orifícios 
calibrados, que promove a despressurização dos gases de combustão, antes de serem admitidos na 
Caldeira de CO e, finalmente, descartados pela Chaminé para a atmosfera. Nos FCCs que 
contemplam a recuperação de energia, a Câmara de Orifícios também é utilizada e serve como 
alternativa à passagem dos gases, para a Caldeira ou Chaminé, criando  um bypass do 
Turboexpansor, quando ele entra em parada de manutenção ou de emergência. 

i. Dutos stand pipes: permitem a circulação dos gases e do pó de catalisador fluido, entre os 
equipamentos, com características semelhantes às de um líquido, devido à sua fluidez. 

j. Válvulas especiais: são válvulas de alta performance e rápida atuação, com as funções de 
controle de processo e bloqueio de vedação estanque, dos seguintes tipos: Slide valve, Plug valve, 
Diverter valve. 

 

 

Ilustração dos equipamentos principais da Seção de Conversão da UFCC  
 
3.2. Esquema de UFCC com a Seção de Conversão e Seção de Recuperação de Energia 

Mais recentemente, há um movimento dos refinadores de reaproveitamento da energia contida nos 
gases de combustão, que saem do Regenerador, para produção de energia elétrica. 
Para isso é acrescentada ao Conjunto Conversor a Seção de Recuperação de Energia..   
 
Os principais equipamentos que constam da Seção de Recuperação de Energia da UFCC são os 
seguintes: 

a. Turboexpansor; 
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b. Vaso 3º Estágio de Separação de Catalisador; 
c.  Gerador elétrico; 
d.  Dutos;. 
e.  Válvulas de controle e de bloqueio especiais. 

  
a. Turboexpansor  
O Turboexpansor é uma turbina a gás de fluxo axial ou centrífugo, através da qual um gás de alta 
pressão é expandido para produzir potência, ou seja, converter a energia de pressão da corrente de 
gás em energia mecânica, frequentemente, usada para acionar um gerador de eletricidade. 
b. Vaso de 3º Estágio de Separação de catalisador 
Para reduzir as perdas de finos de catalisador, que saem do Regenerador, arrastados com os gases 
de combustão, é inserido no circuito de gases de combustão, após o Regenerador, um equipamento 
denominado Vaso de 3º Estágio de Separação de catalisador. 
Este vaso contém um conjunto de ciclones internos que recolhem esses finos de catalisador, que 
poderiam provocar a erosão das palhetas do Turboexpansor, além de minimizar a emissão de 
particulados à atmosfera.  
Os gases de combustão após passarem por estes ciclones fluem, pelo topo do Vaso, para o sistema 
do Turboexpansor. 
Os finos de catalisador recuperados se acumulam no fundo do Vaso, em um container hopper, e são 
removidos e transportados por caminhões, para destinação, normalmente, em fábricas de cimento. 
c. Gerador elétrico 
É um equipamento acoplado ao eixo do Turboexpansor, que produz energia elétrica utilizada na 
próprio UFCC ou exportada para outros consumidores. 
d. Válvulas especiais  
Devido à sensibilidade da operação do Turboexpansor às mudanças nas diferenças de pressão, que 
ocorrem no fluxo dos gases, e de possíveis problemas no próprio Turboexpansor, como perda do 
acoplamento ou sobrevelocidade, é empregado um rápido e eficiente controle, através de válvulas tipo 
borboleta butterfly valve de alta velocidade. Para o bloqueio estanque dos dutos, de admissão e 
exaustão do Turboexpansor, são empregadas válvulas de vazamento zero do tipo Goggle valve.  
 

 

Ilustração dos equipamentos principais da Seção de Recuperação de Energia da UFCC 
 
4. Proteção contra sobrepressão do Conjunto Conversor 
O bloqueio à saída de equipamentos pressurizados do Conversor, expõe a instalação ao risco da 
sobrepressão.. 
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Portanto, em ambos os esquemas de UFCC é, pois, necessário prover a proteção contra o aumento 
de pressão interna nos equipamentos e dutos do Conversor. 
Para o alívio da pressão interna é necessário especificar a pressão interna máxima possível e a vazão 
máxima do volume dos gases efluentes do Regenerador. 
 
As correntes principais, que entram e saem do Conjunto Conversor. são as seguintes: 

 Entrada:  
 Carga a ser craqueada, que entra no Riser; 
 Catalisador, que entra no Riser e promove as reações de craqueamento; 
 Ar de regeneração, que entra no Regenerador; 

 Saída:  
 Gases craqueados, que são dirigidos para a Torre Fracionadora; 
 Gases da combustão, efluentes do Regenerador, para Caldeira de CO ou 

Turboexpansor, a depender do esquema da UFCC. 
 
Porém há várias outras possíveis correntes, fluxos de vários produtos, que também fazem parte do 
processo de conversão: 

 Vapor de atomização dos dispersores de carga; 
 Vapor de aeração do poço da válvula “plug valve”; 
 Vapor de sangria e purga das caixas de gaxetas das válvulas “slide e plug valves”; 
 Vapor de aeração do poço de catalisador gasto; 
 Vapor do 2º estágio de regeneração de catalisador; 
 Vapor de aeração do “stand pipe” de catalisador gasto:  
 Vapor do domo do Regenerador; 
 Gases gerados na queima pelo torch-oil, usado na partida da unidade; 
 Água de emergência de resfriamento dos ciclones do Regenerador:  
 Ar de purga dos instrumentos; 
 Vapor do sistema de carregamento contínuo de catalisador. 

 
A vazão total do fluxo de alívio, no caso de sobrepressão do Conjunto Conversor, deve contemplar 
todas essas  correntes, que possuem potencial de causar o aumento de pressão interna, 
particularmente, do Regenerador. 
A Torre Fracionadora possui suas PSVs-Válvulas de Segurança e Alívio de Pressão, que, podem 
proteger o Vaso Separador, em caso de sobrepressão. 
O Soprador de ar também é protegido por PSV própria, à saída do equipamento, que alivia a injeção 
de ar para regeneração do catalisador no Regenerador. 
Resta então prever a proteção do Regenerador, que é a origem de todo o circuito dos gases de 
combustão, que acionam o Turboexpansor e geram vapor d’água na Caldeira. 
 

4.1. 1ª condição: UFCC apenas com Seção de Conversão  
A proteção é conseguida se mantendo uma abertura correspondente ao alívio da vazão máxima, 
prevista para os gases efluentes do Regenerador, quando esta válvula estiver na posição fechada, nas 
placas corrediças da válvula “flue gas slide valve”, à montante da Câmara de orifícios. 
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Outra alternativa, para se garantir essa abertura mínima de passagem na válvula “flue gas slide valve”, 
é instalar batentes (porcas) externos, nas hastes de acionamento das placas corrediças, garantindo 
que no fechamento da válvula a área de alívio é preservada. 
A abertura mínima de passagem ou alívio deve ser ajustada, levando-se em conta a dilatação térmica 
das placas corrediças “slides”. 
Durante o período de operação com a abertura mínima, se deve monitorar a possível vibração da 
válvula e queda de refratário da própria válvula, do duto e da Câmara de Orifícios, devido à velocidade 
sônica resultante da passagem dos gases pela abertura. 

 
4.2. 2ª condição: UFCC com Seção de Conversão e Seção de Recuperação de Energia  

O objetivo é a operação segura do Sistema de Recuperação de Energia com Turboexpansor, limitando 
a pressão máxima possível de ocorrer no sistema constituído pelo Regenerador, Vaso de 3º estágio 
de Ciclones e dutos interligados  
Neste caso há o risco operacional da ocorrência de sobrepressão por conta do bloqueio súbito das 
válvulas de controle tipo borboleta do sistema de Turboexpansor, interrompendo o fluxo do gases 
efluentes do Regenerador.  
 
Enquanto a válvula flue gas slide valve, instalada imediatamente á montante da Câmara de Orifícios, 
estiver aberta, não há riscos de pressurização do Conjunto Conversor. 
No entanto, essa válvula permanece todo o tempo de operação normal fechada, para que não haja 
fuga de gases, que devem obrigatoriamente fluir através do circuito do Turboexpansor, para a máxima 
geração de energia.  
Se as válvulas bloqueio e controle à entrada do Turboexpansor se fecharem,  repentinamente, não 
haverá tempo para a válvula flue gas slide valve, à entrada da Câmara de orifícios, abrir e o sistema 
fica sujeito à sobrepressão. 
Apenas nas situações em que há previsão de parada do Turboexpansor é que a válvula flue gas slide 
valve é aberta para aliviar a pressão do Conversor. 
 
Para garantir a segurança da instalação, no caso de pressurização indevida do Regenerador e do 
Vaso de 3º estágio de separação, possível de acontecer na condição de operação, quando a válvula 
flue gas slide valve está fechada, são necessárias as PSVs Válvulas de Alívio e Segurança. 
A depender da vazão a ser aliviada, que pode ser considerável, podem ser necessárias várias válvulas 
em paralelo, sendo que uma dela é a sobressalente, para se permitir a substituição de alguma das 
outras, que precisar entrar em manutenção. 
 
Porém, normalmente, são instaladas ao menos duas válvulas PSV, a titular e a reserva, para se 
assegurar uma sobressalente, que atenda aos casos de inspeção e/ou manutenção da titular.  
Em cada uma dessas PSVs deve ser instalada uma válvula de bloqueio na entrada e outra na saída, 
intertravadas, de modo que ao se fechar as válvulas de uma PSV, as da outra PSV abrem 
automaticamente. 
 
Informações necessárias sobre a válvula PSV a ser instalada nesse Sistema: 

 Pressão de abertura: é a pressão de projeto do Regenerador, descontando-se a perda de 
pressão até o local da instalação das PSVs a ser determinada; 

 Orifício: a ser calculado; 
 Corpo de aço inoxidável e internos de Inconel; 
 Vazão de alívio a ser calculada; 
 Prever purga com ar na sede de cada PSV, devido à presença de particulados (pó de 

catalisador) nos gases de combustão;  
 Instalar no duto que sai do Vaso de 3º Estágio de separação, à montante da válvula “main 

bypass”, descarregando no duto entre a Câmara de orifícios e a Caldeira. 
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5. Prescrições do código ASME SEC VIII – DIV.1 – Apêndice M, para o controle das válvulas de 
bloqueio instaladas à montante e à jusante da PSV 

O código ASME Sec VIII Div 1, de Vasos de Pressão, admite a instalação de bloqueios antes e/ou 
depois de dispositivos de segurança-PSVs, desde que estes sejam mantidos abertos e travados nesta 
posição, pois, as válvulas PSVs não devem ser indevidamente bloqueadas em operação, e haja um 
procedimento de controle para o fechamento e a reabertura das válvulas de bloqueio da PSV.  
 

 
 

 
 

 
O procedimento de controle deve ser estabelecido de modo a impedir o bloqueio inadvertido e deve 
definir que o fechamento do bloqueio e futura abertura  sejam feitos por pessoa autorizada.  
 

A prática de projeto é, sempre que possível, adotar uma válvula PSV única, a menos que haja, ao 
menos uma das seguintes condições, quando devem ser usadas válvulas duplas ou geminadas, titular 
e reserva, com intertravamento nos bloqueios à montante e à jusante. 
a-  Uma única válvula PSV não comporte a capacidade de vazão requerida; 
b-  Seja crítico manter o equipamento operando, nas ocasiões de inspeção e manutenção da válvula 
PSV.. 
 

Quanto às válvulas de bloqueio, adicionalmente às restrições da mínima perda de carga, todas as 
válvulas de bloqueio instaladas nas tubulações do sistema de alívio devem seguir as seguintes 
recomendações: 
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 Capaz de serem travadas na posição aberta; 
 Mantida travada aberta e identificada no campo; 
 Passagem plena; 
 Compatível com a especificação de serviço do fluido da linha; 
 Se utilizada válvula tipo gaveta esta deve ser instalada com a haste na posição horizontal, 

ou caso em que não seja possível, a haste deve ser orientada no máximo a 45º da 
horizontal para evitar que a gaveta se desprenda e bloqueie o fluxo; 

 Válvula identificada com cor especial e placa de advertência contra o fechamento. 
 

Para a válvula de bloqueio instalada na descarga de válvula PSV, se deve providenciar um meio de 
evitar aumento de pressão entre a válvula de alívio de pressão e o bloqueio (com válvula de sangria 
p.ex.). Considerar também o uso da válvula de sangria para permitir que o sistema seja 
despressurizado antes de se iniciar a manutenção do sistema. 
 

6. Prescrições da Norma API Std 521 para o controle das válvulas de bloqueio à montante e à 
jusante de PSV 

Quando dispositivos de alívio sobressalentes são fornecidos, um intertravamento mecânico nas 
válvulas de bloqueio de entrada e saída das PSVs, titular e reserva, deve ser previsto para gerenciar 
as sequências adequadas de abertura e fechamento das válvulas de isolamento de cada PSV, 
garantindo que a proteção contra sobrepressão do vaso ou equipamento não seja comprometida. 
Válvulas de comutação de três vias changeover valve são utilizadas em aplicações de capacidade de 
alívio sobressalente 
As válvulas de comutação são válvulas indicadas para a instalação redundante de válvulas de 
segurança.  
As válvulas de comutação alternam o fluxo entre duas válvulas de segurança, titular e sobressalente, 
assegurando que a entrada e a saída, de uma das PSVs, estejam sempre abertas. 
 

 
Válvula de comutação de três vias changeover valve 

 

 
Padrão de instalação de válvula de comutação instaladas à montante e à jusante de válvulas PSVs 
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   Fonte Catálogo da empresa LESER 
   Válvula de comutação ou "changeover valve” com sistema de intertravamento entre  
   entrada e saída, para válvulas PSV-de segurança e alívio de pressão 

 
ANEXOS 

Anexo 1 
Definições conforme NR-13 Norma Regulamentadora 13. Caldeiras, Vasos De Pressão, 
Tubulações E Tanques Metálicos De Armazenamento 

1. Dispositivo de Segurança nos ternos da NR-13 para mecanismo de proteção deve: 
a. Funcionar independentemente da ação do operador; 
b. Impedir a elevação ou aliviar a pressão até valores seguros, independente das causas 
que provocaram a elevação da pressão; 
c. Funcionar unicamente através da pressão interna do equipamento, prescindindo de 
outras fontes de energia. 

 
O dispositivo de segurança é um componente que visa aliviar automaticamente e sem o concurso 
de operador a pressão do vaso, independentemente das causas que provocaram a sobrepressão..  
Soluções que passem por ação do operador não atendem à Norma Regulamentadora NR-13. 
Daí o uso de PSV-Válvula de Segurança e Alívio ou de dispositivo Disco de Ruptura é sempre 
requerido para a proteção de equipamento contra a sobrepressão. 
 

2. Equipamento intrinsecamente seguro 
a. A NR-13 não aceita a alegação de vaso de pressão como “intrinsecamente seguro” (por 
ex. projetado acima da pressão máxima do sistema ou acima da pressão de “shutoff” de 
bomba) para a não instalação de PSV. 
b. A proteção contra o aumento da pressão não pode depender de procedimento 
operacional nem de sistema de controle que monitora a pressão. 
c. A força motriz do alívio de pressão deve ser a atuação da pressão interna diretamente 
sobre a PSV. 

 
Anexo 2 
Definições da Norma API Std 521 - Pressure-relieving and Depressuring Systems 

l. Controles administrativos  
São procedimentos destinados a garantir que as ações de pessoal não comprometam a proteção 
contra sobrepressão do equipamento 
 

2. Saídas fechadas de vasos de pressão 
O fechamento inadvertido de uma válvula de bloqueio manual, na saída de um vaso de pressão, 
enquanto o equipamento está em operação, pode expor o vaso a uma pressão que excede a 
pressão máxima de trabalho permitida. 
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Nestas situações, é necessário um dispositivo de alívio de pressão, a menos que haja controles 
administrativos. 
Cada válvula deve ser considerada como estando sujeita à operação inadvertida. 
Se a pressão resultante da falha dos controles administrativos puder exceder a pressão do 
hidroteste, confiar nos controles administrativos como o único meio de evitar a sobrepressão não é 
apropriado. 
O usuário é avisado de que alguns sistemas podem apresentar riscos inaceitáveis devido à falha de 
controles administrativos e consequências resultantes devido à perda de contenção do vaso. 
Nesses casos, se deve limitar a sobrepressão ao valor normalmente permitido, através de um 
dispositivo de alívio da pressão como PSV-válvula de segurança e alívio de pressão. 
 

3. Abertura inadvertida da válvula 
A abertura inadvertida de qualquer válvula de uma fonte de pressão alta, particularmente de vapor 
de alta pressão ou fluidos de processo, deve ser considerada.  
Nesta situação, é requerida válvula de alívio de pressão, a menos que controles administrativos 
sejam previstos para evitar a abertura inadvertida da válvula. 
 


